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Fællesbestyrelsen Kirkeskoven 

 

 

Kirkeskoven har siden år 2000 været en fælles institution for børnehave, SFO og Skole. 1.8.2016 

blev vi en integreret institution med børn ned til 2 år, og senere fik vi så muligheden for også at 

tilbyde vuggestuepladser i institutionen. Det har der heldigvis vist sig at være interesse og behov 

for, således at vi nu er oppe på 3 vuggestuepladser. Det har betydet nye hensyn og ændringer i 

børnehavens dagligdag, men ledelse, pædagoger og forældre har været gode til at samarbejde om 

opstarten. Velkommen til vuggestuen.  

 

Det faldende børnetal i vores distrikt betyder nu færre børn i børnehaven. Heldigvis er antallet af 

elever i skolen fortsat stabilt. Men vi ønsker os flere børn i børnehaven, så vi også på sigt kan 

fastholde elevtallet på skolen. Det er derfor vigtigt, at vi som institution er synlige og tydelige i 

vores profil, så så mange som muligt kender Kirkeskoven som et nært og godt alternativ til vores 

nabo institutioner/skoler. Hjælp os gerne med denne opgave. 

 

Selvom der i mange år har været tale om besparelser på Børn og Unge området, så er det en 

kendsgerning, at vores institution er presset på økonomien. Kommunens omlægning af 

driftsmidlerne betyder, at institutionens budget primært går til lønninger. Det er derfor en 

udfordring at finde besparelser, der ikke går ud over pasning og undervisning. Så da den 

traditionelle juletur til Holsteinborg Kirke i første omgang blev aflyst, blev bestyrelsen kreativ og 

fik et samarbejde med Skælskørs veteranbusser og menighedsrådet i stand, så juleturen kunne 

gennemføres, og børnene oven i købet fik en særlig oplevelse med på vejen. 

 

Knap var skoleåret begyndt, før bestyrelsen manglede forældrerepræsentanter, så vores nye 

suppleanter (valgt forår 2016) kom hurtigt i arbejdstøjet. Det betyder, at vi har hårdt brugt for nye 

forældre til næste valg, forår 2018. Det ér vigtigt, at vi forældre har indflydelse på vores børns 

hverdag fra vuggestuen til mellemskolen, og at bestyrelsen er har en bred og mangfoldig 

sammentætning. Vi håber, at så mange som muligt vil melde sig, og bidrage med holdninger til 

bestyrelsens arbejde.  

 

Det har i år ikke været relevant for Ørslev Bjerg IF at deltage i vores møder. 

 

Bestyrelsen vil gerne takke ledelse, lærere, pædagoger og vores pedel for deres arbejde og store 

engagement. Det er jer, der betyder en forskel for vores børn. 

 

Her følger en gennemgang af bestyrelsens arbejde det senest år. 

 

 

 

Arrangementer: 

 

- Bestyrelsen deltog i fælles forældremøder i børnehaven og for hver årgang på skolen. Bestyrelsen 

orienterede her om bestyrelsens arbejde.  

 

- Bestyrelsen arrangerede og deltog, sammen med frivillige forældrerepræsentanter i madlavning i 

forbindelse med 2 temadage i uge 41, og igen i uge 18. Det er et stort arbejde at planlægge og 

organisere, men opbakningen fra forældrene og børnenes glæde ved fællesspisning i gymnastiksalen 

ér en fornøjelse.  



- Bestyrelsen arrangerede fællesmøde for forældre i skole/børnehave/vuggestue om Kirkeskovens 

fremtid. Målet var at give alle forældre en mulighed for at blive hørt ud fra ”hvad fungere godt” og 

”hvad kan gøres bedre”. Fremmødet var ikke så stort, som vi havde håbet på, men de forældre, som 

dukkede op, kom til gengæld med mange gode holdninger og ideer, som bestyrelsen vil arbejde 

videre med.  

 

 

 

Samarbejde/konferencer: 

 

- Bestyrelsen repræsenteret ved Slagelse kommunes møde vedr. drøftelse af budget 2017-2020. 

 

- Bestyrelsen repræsenteret ved Slagelse kommunes temaaften ”Uddannelsesparathed”. 

 

- Deltagelse i Børne- og ungekonferencen d. 16. nov. 2016 vedrørende ”Læring”. 

 

- Politisk dialog vedr. forslag om, at børnehaven skulle flyttes ind i skolens lokaler. Misinformation 

og fodfejl fra embedsmænd resulterede heldigvis i at forslaget efterfølgende blev fjernet fra 

byrådsmødets dagsorden. 

 

- Møde med Sanne Salomonsen, landudvikling Slagelse kommune vedr. status for skole og 

børnehaves forankring/opbakning i lokalsamfundet. 

 

- Bestyrelse repræsenteret ved Civilsamfundet Topmøde, Slagelse kommune. 

 

- Bestyrelse repræsenteret ved Landdistriktskonference 2016, Slagelse kommune. 

 

- Bestyrelse repræsenteret ved møde ”charter for civilsamfundet”. 

 

- Bestyrelsen repræsenteret ved dialogmøde, Dagtilbud Slagelse kommune. 

 

- Bestyrelsen repræsenteret ved Videns- og erfaringsseminar, Skole og Forældre. 

 

 

 

Beslutninger/drøftelser: 

 

- Virksomhedsaftale mellem Slagelse kommune og skolen 2016 er drøftet. 

 

- Virksomhedsaftale mellem Slagelse kommune og børnehaven 2016 er drøftet. 

 

- Budget 2016 (brev til centerchef Per Kentsø) er drøftet. 

 

- Timefordelingsplanen for skoleåret 2016/2017 er gennemgået. 

 

- Drøftelse af Kirkeskovens profil / hvordan bliver vi mere synlige. 

 

- Vi arbejder frem mod ”Grønt Flag” godkendelse - se www.groentflag.dk  

 

-  ”Gør en god institution bedre” er drøftet. 



 

- Uddannelsesparathed er drøftet. 

 

- Flere nyhedsbreve / større informationsniveau er drøftet. 

 

- Ideer til nye styreformer på skoleområdet er drøftet. 

 

- Trivselsmålinger 2016 er drøftet. 

 

- Forslag til Principper for god opførsel er udarbejdet. 

 

- Skoledagens længde er drøftet. 

 

- Skolens og SFOéns legeplads er drøftet. 

 

- Børnenes indeklima er drøftet. 

 

- Procedure for børn i vanskeligheder er drøftet. 

 

- Timefordelingsplanen for skoleåret 2017/2018 godkendt. 

 

 

 

Udarbejdelse/godkendelse af høringssvar: 

 

- Høringssvar vedrørende ferieplanen for skoleåret 2016/2017. 

 

- Høringssvar vedr. visitation. 

 

- Høringssvar vedr. læringssyn og god praksis i læringsmiljøerne. 

 

- Høringssvar vedr. budget 2017-2020. 

 

 

 


